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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní cast 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
X    

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
X    

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
X    

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
  X  

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu X    

B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, 

nejde o mechanické výpisky z literatury 
 X   

C Výzkumná část 

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce X    

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
X    

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje X    

D Analytická část 

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů   X   

D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované 

vyjádření číselných údajů 
 X   

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce  X   

E Závěry. Přínos pro studovaný obor 

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu či tvrzení) 
X    

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
 X   

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít (v práci řídícího pracovníka).  X   

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy 

či školství. 
 

X 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce…  
X    

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    



Klady práce: 

- Nová, upravená verze práce, ve které autor usiloval zapracovat připomínky vedoucího 

a oponenta: text je lépe strukturován, výzkumná data jsou více vytěžena, teoretická 

část doznala vyšší kvality. 

- Formulace cílů práce pro teoretickou i empirickou část. 

- Formulace výzkumných otázek. 

- Přehledný výčet změn v kap. 6.3.3. 

- Zajímavý je nález, že výsledky evaluací mají na úpravu ŠVP spíše nevýznamný vliv 

(graf 7, s. 47)  

- Přehledně vyložené závěry práce. 

 

Nedostatky práce: 

(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 

- Doporučil bych autorovi, aby zmírnil absolutnost některých výroků v teoretické části, 

neboť pravděpodobně nemají oporu v teorii ani empirickém výzkumu, srov. „Být 

dobrým a úspěšně řídit školu či školské zařízení znamená…“ (s. 12) 

- Kap.4.3 postrádá aktuálnosti, neboť je založena na tvrzení autora „Poslední 

dlouhodobý záměr je z roku 2007.“ (s. 24). Tím je opomenuta existence DZ na léta 

2011-15, Č.j.: 20271/2010-20. 

- Tab. 1 a 2 by mohly být usouvztažněny, autor na nich mohl ilustrovat kvantitativní 

obsahové úpravy vzdělávání na OA. Tab. 3 je pravděpodobně ukázkou individuálního 

řešení učebního plánu konkrétní školy v souladu s RVP – zařazení do teoretické části 

nepovažuji za účelné.   

- I když oceňuji, že autor oproti původní verzi rozšířil teoretickou část o kapitoly 

strategického plánování a řízení, přesto konstatuji, že tento oddíl nedostatečně 

naplňuje cíl stanovený na s. 9. Teoretická část má slabé ukotvení v odborné literatuře, 

mísí se objektivní teoretické poznatky s osobními stanovisky autora a kapitola se 

rozvětvuje do mnoha stran a nevytváří solidní zázemí pro konstrukci výzkumného 

šetření. Přitom publikací, které sledovaly průběh kurikulární reformy na středních 

školách je k dispozici několik (srov. Janík, 2011) 

- Závěrečný odstavec textu (s. 55) je velmi obecným konstatováním obecně zřejmých 

skutečností. Ty lze sotva přijmout za závěry, popř. za přínosy práce.  

 

https://docs.google.com/file/d/19VqofvfJLkz69IFfMw69RhpqSbw3JZG-tS_8kRcg0iWI0Xpcke729bUGSH64/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/19VqofvfJLkz69IFfMw69RhpqSbw3JZG-tS_8kRcg0iWI0Xpcke729bUGSH64/edit?pli=1
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/12/KG_KvS_publikace_05_vf_pdf1.pdf


Hodnocení práce:   2 – velmi dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 12 uvádíte: „Souhrnně a zjednodušeně lze pohlížet na „dobrou“ školu 

takovou, která je orientovaná na výkon.“ Opravdu se domníváte, že jiné směry 

orientace, např. na kulturu procesu nebo na osobnost žáků lze i při velké míře 

zjednodušení zanedbat? Vysvětlete. 

2. Na s. 43 dáváte do souvislosti kurikulární reformu a zvýšení nákladů na materiální 

vybavení škol, jmenovitě počítačové vybavení či konektivitu k internetu. Na 

základě jakých skutečností přisuzujete tento trend důsledkům reformy, nikoli 

technologickému vývoji společnosti obecně? 

 

V Říčanech dne 12. 7. 2013 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


